
 

ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 
0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450  
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, 24 września 2010 r.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                              25/26/ZA/10 

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach  ogłasza  przetarg  nieograniczony 
na dostawę  odczynników    i     drobnego     sprzętu     laboratoryjnego     dla 
Laboratorium     Analitycznego    przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz 
dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice.

wymagany czas realizacji zamówienia:   ..............           24 miesiące od daty podpisania umowy
        
                                                                          
termin składania ofert:……………………………         8 listopad  2010 r. godz. 12:00

termin otwarcia ofert:…………………………….          8 listopad  2010 r. godz. 12:30

termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert;

miejsce  składania  ofert: Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Świętochłowicach,  ul.  Chorzowska  38 
sekretariat- pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert: Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul.  Chorzowska 38 – 
sala konferencyjna – pokój nr 5.
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osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej                - Martyna Kołton
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00                          
fax. 32/ 770 74 35

w zakresie przedmiotu zamówienia :
tel. 32/ 245 40 91 w godzinach od 10:00 - 12:00                         - mgr Katarzyna Walczyk
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl
tel. 32/ 245 50 41 wew. 268 w godzinach od 10:00 - 12:00        - mgr Aleksander Habrajski
fax. 32/ 770 74 35
aleksander.habrajski@zoz.net.pl

                                 
kryteria oceny ofert: 

cena      -       100%

wadium dla XVI części      
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 600,00 zł 
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł
 
postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.).

załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 

ust.  1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 j.t.) - Załącznik nr 1.

2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w  art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 
j.t.) - Załącznik nr 3.

4. Wykaz wykonanych-wykonywanych dostaw - Załącznik nr 4.
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 5.
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

Dostawa  odczynników   i    drobnego    sprzętu    laboratoryjnego    dla        Laboratorium 
Analitycznego     przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605  Świętochłowice   oraz  dla   Pracowni 
Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice.

Opis  przedmiotu zamówienia 

Przedmiot   zamówienia   określony   według   Wspólnego  Słownika   Zamówień   Publicznych
(CPV) kodami:  

33696500-0 - odczynniki laboratoryjne;
33696200-7- odczynniki do badania krwi;
33192500-7- probówki;
14820000-5- szkło;
33141580-9- krew zwierzęca;
38437000-7- pipety i akcesoria laboratoryjne;
33100000-1 - urządzenia medyczne;
33696600-1 – odczynniki do elektroforezy
38434570-2- analizatory hematologiczne

Zakres zamówienia obejmuje XVI części (pakiety) - Załącznik nr 1

Pakiet I
Zakup   zestawów   do      elektoforezy  na   żelu    agarozowym     dostosowanym   do aparatury i 
densytometru    DS2    firmy   CORMAY w warunkach    granicznych, ilościach    maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet II 
Zakup  odczynników do   analizatora hematologicznego Micros 60   w  asortymencie,   ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet  III
Zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej w asortymencie, 
warunkach granicznych, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

.
Pakiet IV

Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w asortymencie, warunkach 
granicznych, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet V
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Wskaźniki biologiczne w asortymencie, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.
 

Pakiet VI
Krew barania w asortymencie, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku 
nr 1.

Pakiet VII
Podłoża mikrobiologiczne w asortymencie, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w 
Załączniku nr 1.

Pakiet VIII
Lekowrażliwość  (podłoża,  krążki  antybiogramowe)  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet IX
Lateksy,  krążki  diagnostyczne  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet X
Testy  dodatkowe  w  asortymencie,  opakowaniach  ilościach  maksymalnych  określonych  w 
Załączniku nr 1.

Pakiet XI
Testy immunochromatograficzne,  identyfikacja,  lekowrażliwość  w asortymencie,  opakowaniach, 
ilościach  maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet XII
Barwienie metodą Grama w asortymencie, opakowaniach, ilościach  maksymalnych określonych w 
Załączniku nr 1.

Pakiet XIII
Szczepy  wzorcowe  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych  określonych  w 
Załączniku nr 1.

Pakiet XIV
Surowice,  lateksy  w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych  określonych  w 
Załączniku nr 1.

Pakiet XV
Szkło  laboratoryjne  i  drobny  sprzęt w  asortymencie,  opakowaniach,  ilościach   maksymalnych 
określonych w Załączniku nr 1.

Pakiet XVI
Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów w asortymencie, opakowaniach, ilościach 
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Szczegółowe wymagania związane z   realizacją przedmiotu zamówienia dla pakietu II

1. Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od jednego producenta.
2. Wszystkie oferowane odczynniki muszą posiadać znak CE.
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3. Wykonawca dostarczający odczynniki określone w pakiecie II zapewni nieodpłatnie raz w 
roku  przegląd  serwisowy  analizatora  Micros  60  wraz  z  wymianą  części  zużywalnych 
analizatora określonego pod kodem CPV 38434570-2.

4. Krew kontrolna musi kontrolować wszystkie oznaczane na analizatorze parametry.

Szczegółowe wymagania związane z   realizacją przedmiotu zamówienia dla pakietów 
od V-XVI:

  
Wykonawca wraz z ofertą dostarczy w wersji elektronicznej (w pliku programu Excel lub podob-
nym) formularz ofertowy składający się na ofertę z zachowaniem kolejności przedstawionej  w for-
mularzu ofertowym Zamawiającego. 
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Do oferty należy załączyć certyfikaty, instrukcje, karty charakterystyki do każdego produktu.
2. Certyfikaty w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wykonawcy.
3. Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach i w próbówkach, krążki    
      antybiotykowe, testy lateksowe.
4. Certyfikaty   Kontroli   Jakości  do   każdej  serii podłoży na płytkach i probówkach, które       
      powinny zawierać:
- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,
- skład pożywki,
- karta charakterystyki,
- ogólną charakterystykę pożywki: kolor, pH, sterylność, opakowanie,
- charakterystykę  mikrobiologiczną,  ilościowe  oznaczenie  żyzności  i  selektywności  wraz  z 

opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce,
- dla  pożywki  Mueller  –  Hinton  kontrola  stabilności  pożywki  z  poszczególnymi  szczepami 

ATTCC i krążkami antybiotykowymi.
5. Parametry dla podłoży gotowych na płytkach i probówkach:
- średnica płytki 9 cm,
- nadruk na płytce powinien zawierać nazwę pożywki, nr serii, datę ważności,
- terminy   ważności   podłoży   na   płytkach:  minimum 4 – 6 tygodni dla podłoży z krwią, 

minimum 6 – 8 tygodni dla pozostałych podłoży.
6. Podłoże    Mueller   –   Hinton   i     krążki    antybiotykowe     wymienione     w   pakiecie 

LEKOWRAŻLIWOŚĆ   muszą     pochodzić   od    jednego producenta. Termin ważności   
krążków antybiotykowych minimum 1 rok.

7. Każda  fiolka  z  krążkami  powinna  być  zapakowana  w  oddzielne,  hermetyczne  zamknięte 
opakowanie z pochłaniaczem wilgoci.

8. Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie μg – oznakowanie na obu 
stronach krążka.

9. Do podłoży chromogennych na płytkach należy dołączyć kolorową ulotkę w języku polskim.
10. W przypadku testów lateksowych ummunochromatograficznych i innych Wykonawca powinien 

dołączyć procedurę wykonania -  instrukcję w języku polskim.
11. Dot. Pakietu VII: szafa chłodnicza poj. 250-300l, drzwi szklane, wymiary max: 80x60x200 cm. 

Płatność podzielona na 24 raty.
12. Dot. pakietu VIII: termometr z atestem wzorcowania, niertęciowy z podziałką co 0,5 C, min. 

Zakres temperatur: -70 do + 70 C.
13. Dot. Pakietu V wskaźniki biologiczne muszą być dostosowane do inkubatora DRY BLOCK 

INCUBATOR 60 C – SPS medical.
14. Dot. Pakietu XIII: szczepy wzorcowe- liofilizowane w krążkach.
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15. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.
16. W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 

niezwłocznie  powiadamia  o tym wykonawcę,  który rozpatrzy reklamację  dotyczącą  braków 
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin. Wykonawca zobowiązuje się wymienić 
niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad  i  uzupełnić  braki  ilościowe  w 
dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili  rozpatrzenia  reklamacji  lub od upływu 
terminu na jej rozpatrzenie.

 
Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rozdział  4.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny 
spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie wymaganych 
prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub 
przedłoży oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W  celu  spełnienia  powyższego  warunku  Wykonawca  obowiązany  jest  przedstawić  wykaz 
wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i  doświadczenia  w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania  ofert, 
a jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym okresie  z  podaniem ich  wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z podaniem ich
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączy  dokumenty  potwierdzające,  że 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia;
W celu spełnienia powyższego warunku  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  wykaz osób 
które  będą  uczestniczyć    w  wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnego  do  wykonywania 
zamówienia,   a  także  zakresu  wykonywania  przez  nich  zakresu  czynności   oraz  informacji  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami. 
Wykonawca na potwierdzenie w/w   warunku przedstawi również Zamawiającemu, oświadczenie 
że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 
jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
W celu spełnienia powyższego warunku należy okazać:
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 sprawozdanie  finansowe  albo  jego  część,  a  jeżeli  podlega  ono  badaniu  przez  biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu 
albo  jego  części,  a  w  przypadku  Wykonawców  niezobowiązanych do  sporządzania 
sprawozdania  finansowego  inne  dokumenty  określające  obroty  oraz  zobowiązania  i 
należności tego typu działalności i sposobu jego opodatkowania - za okres nie krótszy niż 
ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  -   kredytowej,  w   których 
Wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert:

 opłaconą  polisę  OC  o  wartości  nie  mniejszej  niż  30.000,00  PLN  brutto,  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 
od  charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków,  zobowiązany  jest  udowodnić 
Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  4,  polega 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst
jednolity  z  późn.  zm.),  wymaga  się  przedłożenia  informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy 
oszczędnościowo-kredytowej,  w  których  podmioty  te  posiadają  rachunek,  potwierdzającej 
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  tych  podmiotów, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział  5.  Oświadczenia  i  dokumenty wymagane od Wykonawców w celu  potwierdzenia 
spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu,  wykazania  braku podstaw do wykluczenia 
z     postępowania  oraz  potwierdzenia,  iż  Wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonania   
określonej działalności lub czynności 

1. W celu  potwierdzenia  spełniania  przez  Wykonawcę  warunków udziału  w  postępowaniu 
wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania 
winien złożyć następujące dokumenty:
a) wypełniony  formularz  ofertowy  wraz  z  oświadczeniem  o  spełnianiu  warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1;

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia 
lub oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w zezwolenia;

c) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania 
spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  zostały  wykonane  lub  są 
wykonywane należycie. 
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Wykonawca wykaże wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z 
podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączy 
dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 
- Załącznik nr 4;

d)  wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz informacjami
    na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do 
   wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,   oraz 
   informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 5.

                 Wykonawca, na potwierdzenie przedstawi  również  Zamawiającemu   oświadczenie, że
                 osoby, które    będą    uczestniczyć w wykonaniu   zamówienia    posiadają    wymagane 
                 uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

e) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli  podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta  zgodnie  z  przepisami  o  rachunkowości  również  z  opinią  o badanym 
sprawozdaniu  albo  jego  części,  a  w  przypadku  Wykonawców  niezobowiązanych do 
sporządzania  sprawozdania  finansowego  inne  dokumenty  określające  obroty  oraz 
zobowiązania i należności tego typu działalności i sposobu jego opodatkowania - za okres 
nie krótszy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- za ten okres;

f) informację  banku lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo -   kredytowej,  w  których 
Wykonawca  posiada  rachunek,  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków 
finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

g) opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto, a  w   przypadku    jej
braku   inny     dokument  potwierdzający,    że      Wykonawca jest     ubezpieczony     od

                odpowiedzialności  cywilnej   w zakresie      prowadzone j       działalności        związanej
                z przedmiotem zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do    wykluczenia     z     postępowania    Wykonawcy 
            Zamawiający wymaga przedłożenia:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 j.t.) – Załącznik nr 3;

b) aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli odrębne  przepisy  wymagają  wpisu 
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759 j.t.), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.);

c) aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika urzędu  skarbowego 
potwierdzającego,  że  Wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  Wykonawca  nie 
zalega  z  opłacaniem  składek na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
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na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 
2010  r.,  Nr  113,  poz.  759  j.t.),  wystawionej  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed 
upływem terminu składania ofert.

g) dowód wpłacenia/ wniesienia wadium;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 
tych  osób  nie  wydaje  się  takich  zaświadczeń  -  zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub 

dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne  albo,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji właściwego organu.

b) Zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  2  pkt  e),  składa  zaświadczenie 
właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  kraju  pochodzenia  albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 
r., Nr 113, poz. 759 j.t.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 3 lit b) powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu 
o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,  wymagane  jest  wystawienie  dokumentu  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania ofert.
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem 
zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego  
 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a)   Kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004
       r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z poźn. zm.);
b)   Certyfikat zgodności CE, karty charakterystyki oraz  instrukcje dla każdego produktu (pakiety  
      V-XVI)

5) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona 
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w 
formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i  w zakresie  przez niego wskazanym jest  zobowiązany 
wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych (D Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 j.t.), i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  
Nr 113, poz. 759 j.t.).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.),  
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, wymaga 
się  przedłożenia  informacji,  o  której  mowa  w §1 ust.  1  pkt  9  Rozporządzenia   Prezesa  Rady 
Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie  rodzaju  dokumentów,  jakich  może  żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817).

Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów  dotyczących 
sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej  wymaganych  przez  Zamawiającego,  może przedstawić  inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku.

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy 
oraz  form,  w  jakich  te  dokumenty  mogą  być  składane  (Dz.  U.  Nr  226,  poz.  1817),  kopie 
dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są  poświadczane  za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający  będzie  żądał  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna 
lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  Wykonawcy 

ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania  ich  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa 
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, 
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), polega  
na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu 
do  tych  podmiotów  dokumentów  wymienionych  w  §  2  ust.  1  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie  rodzaju  dokumentów,  jakich  może  żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.),  
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, wymaga 
się  przedłożenia  informacji,  o  której  mowa  w §1  ust.  1  pkt.  9  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów  z  dnia  30  grudnia  2009  r.  w  sprawie  rodzaju  dokumentów,  jakich  może  żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.
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Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami 

Wzajemne  porozumiewanie  się  oraz  przekazywanie  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień, 
informacji  i  dokumentów odbywa się pisemnie.  Wykonawcy mogą składać oświadczenia i  inne 
dokumenty  faksem,  a  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania. 
Wykonawcy  mający  zamiar  skorzystać  z  uprawnień  do  wglądu  w  dokumenty  postępowania, 
powinni  złożyć  wniosek  w powyższej  sprawie  i  ustalić  telefonicznie  termin  spotkania  z  osobą 
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Martyna Kołton, tel.: 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35, 
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl;
- Katarzyna Walczyk, tel.: 32/ 245 40 91, fax. 32/ 770 74 35,
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl;
- Aleksander Habrajski, tel.: 32/ 245 50 41 wew. 268, fax. 32/ 770 74 35,
e-mail: aleksander.habrajski@zoz.net.pl

Rozdział 10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
Oferta  winna  być  złożona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod  rygorem 
nieważności.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku  obcym  należy  składać  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy 
Wykonawca może złożyć  tylko  jedną ofertę.  Zamawiający wymaga,  aby każda zapisana  strona 
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść 
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć 
na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu 
warunków umowy zgodnych ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2A oraz 2B.
Do  oferty  winny  być  dołączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami  zawartymi 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań  w  imieniu  Wykonawcy.  Umocowanie  do  złożenia  oferty  winno  być  dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: nazwa i adres 
Wykonawcy z dopiskiem:

„Dostawa odczynników   i    drobnego    sprzętu    laboratoryjnego    dla        Laboratorium 
Analitycznego     przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605  Świętochłowice   oraz  dla   Pracowni 
Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice”

Wykonawca może  zastrzec,  że  nie  mogą  być  udostępnione  innym  uczestnikom  postępowania 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa art. 86 ust. 
4 - Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej 
kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową.”.
W  przypadku  braku  powyższego  zapisu,  Zamawiający  uzna,  że  wszystkie  informacje  złożone 
w ofercie są w pełni jawne. 

Rozdział 11  .   Sposób obliczenia ceny oferty  

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Oferowana cena powinna być skalkulowana w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu 
zamówienia.

Rozdział 12. Wadium

Przystępując  do  niniejszego  postępowania  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  przed 
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości :   
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 600,00 zł 
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł

na zasadach określonych w niniejszej  Specyfikacji  oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm. ).
Wadium może być wniesione w następujących formach:
-     pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z 

tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 223 z 
2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały 
tych dokumentów należy dołączyć do oferty,  jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy niezbędny jest 
oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dołączenia do 
oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr 
konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

„Dostawa odczynników   i    drobnego    sprzętu    laboratoryjnego    dla        Laboratorium 
Analitycznego     przy  ul.  Chorzowskiej  36,  41-605  Świętochłowice   oraz  dla   Pracowni 
Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice”

wadium dla XVI części      
Pakiet I -   80,00 zł  
Pakiet II - 200,00 zł 
Pakiet III - 460,00 zł 
Pakiet IV - 460,00 zł 
Pakiet V - 100,00 zł 
Pakiet VI -   60,00 zł 
Pakiet VII - 600,00 zł 
Pakiet VIII - 400,00 zł 
Pakiet IX - 240,00 zł 
Pakiet X - 140,00 zł 
Pakiet XI - 200,00 zł 
Pakiet XII -   40,00 zł 
Pakiet XIII -   60,00 zł 
Pakiet XIV - 160,00 zł 
Pakiet XV -   30,00 zł
Pakiet XVI - 220,00 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się 
znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz.12.00 do dnia 8 listopada 2010 r. 
Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  Wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu  postępowania,  z  wyjątkiem  Wykonawcy,  którego  oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem gdy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 
z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca  w odpowiedzi  na wezwanie,  o którym mowa w art.  26.ust.  3 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. 
zm.  ),  nie  złoży dokumentów lub oświadczeń,  o  których  mowa w art.  25 ust.1  Ustawy Prawo 
Zamówień  Publicznych  lub  pełnomocnictw  chyba,  że  udowodni,  że  wynika  to  z  przyczyn  nie 
leżących po jego stronie.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
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Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy,  który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium 
niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  lub  unieważnieniu  postępowania,  jeżeli  w 
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający  zatrzymuje  wadium wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została 
wybrana:
-          w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
            r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. 
            zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z dnia 
            29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst 
            jednolity z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 
           leżących po jego stronie.
- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie,
-          zawarcie     umowy     w   sprawie  zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
          leżących po stronie Wykonawcy. 
 

Rozdział 13. Język postępowania
Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku 
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

Rozdział 14  .   Miejsce i termin składania ofert  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2 w terminie do  8 listopada  2010 r. do godz. 12:00. 
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 15. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 listopada  2010 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 - pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas  otwarcia  ofert  Zamawiający  poda  nazwy  (firmy)  oraz  adresy  Wykonawców,  a  także 
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków 
płatności zawartych w ofertach.

Rozdział 16. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t .) 
przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zapisami Działu VI „Środki Ochrony Prawnej” (art. 
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179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 113, poz. 759 j.t.).
Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej 
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego 
certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem 
zapoznania  się  Zamawiającego  z  jego  treścią  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  i  z 
zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.).

Rozdział 17. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej  oferty  komisja  przetargowa będzie  kierować  się  następującym 
kryterium:

Kryterium

   1.  cena 

Waga (%)

      100 %

    
                  

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących 
kryteriów i wag:

Kryterium – cena  brutto – 100%

Cena  brutto najniższa wśród ofert 
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt. 
Cena  brutto  danego Wykonawcy        

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 18.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych  dokonanych 

poprawek,
- inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie  zawiadamiając 
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 19. Termin związania  ofertą
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Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni. 
Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 
ofertą,  z  tym,  że  Zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3 dni  przed  upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 20. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednocześnie  zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy  (firmy)  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy 
Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  
i prawne;

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4. terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), po którego upływie umowa w 
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zamieszcza  informacje,  
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego  www.zoz.net.pl 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz.  759 j.t.)  w terminie nie  krótszym niż 10 dni od dnia przesłania  zawiadomienia  o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie przesłane Wykonawcy 
faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli 
zawiadomienie  o wyborze  najkorzystniejszej  oferty zostało  przesłane  w inny sposób niż  wyżej 
wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 15 dni 
od dnia przesłania zawiadomienia, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt 
ich otrzymania. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający  może   zawrzeć  umowę  w sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem tego 
terminu.

Rozdział 21. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani  Martyna  Kołton tel.  32/  245 33 38, fax.  32/  770 74 35, telefonicznie i  faxem w zakresie 
procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.

Pani Katarzyna Walczyk tel: 32/ 245 40 91, fax. 32/ 770 74 35 telefonicznie i faxem w zakresie
przedmiotu zamówienia w godzinach od 10:00 do 12:00.
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Pan Aleksander Habrajski tel: 32/ 245 50 41 wew. 268, fax. 32/ 770 74 35 telefonicznie i faxem
w zakresie przedmiotu zamówienia w godzinach od 10:00 do 12:00.

Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego o   wyjaśnienie  treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  Zamawiający jest  obowiązany udzielić  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak 
nie później  niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,  tj. do 
dnia  18 października  2010 r. do godz. 24:00.
Jeżeli  wniosek o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  wpłynął  po 
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków  o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza 
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający 
przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  Specyfikację  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia  prowadzi  do  zmiany  treści 
ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  przekazuje  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot 
Europejskich  ogłoszenie  dodatkowych  informacji,  informacji  o  niekompletnej  procedurze  lub 
sprostowania,  drogą  elektroniczną,  zgodnie  z  formą  i  procedurami  wskazanymi  na  stronie 
internetowej określonej w dyrektywie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień Publicznych stosuje 
się odpowiednio.

Świętochłowice, dnia 24 września  2010 r.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY

PAKIET I: ZAKUP ZESTAWÓW DO ELEKTOFOREZY NA ŻELU AGAROZOWYM DOSTOSOWANYM DO APARATURY I DENSYTOMETRU DS2 FIRMY CORMAY 

L.p. Warunki graniczne Ilość max
testów 

Cena jedn. 
netto w zł

Wartość 
netto w zł

VAT 
%

Wartość 
brutto w zł

Nr kat. Producent

1. Zestaw do 
elektroforezy na 
żelu agarozowym

1. Płytki żelu agarozowego, utrwalane metodą 
chemiczną.  

2. Płytki żelu minimum na 5, maksymalnie na 10 
surowic                   

3. Dostosowanie do aparatury i densytometru DS2 
firmy   

      CORMAY - bufor w ilości wystarczającej do
       przeprowadzenia rozdziału w komorze firmy 
       Cormay.
4. Zestaw bez zawartości metanolu
5. Zestaw zawierający oprócz płytek żelu wszystkie 

odczynniki niezbędne do wykonania badania.
6. Rozdział białek surowicy na 6 frakcji 

(różnicowanie β1 i β2 globulin).

800

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobamizdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I:................................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu I:................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
     (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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PAKIET II: ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO MICROS 60 

Lp. Asortyment Ilość  max  Nr katalogowy Cena netto 
opakowania

Cena brutto 
opakowania

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producent

1. Rozcieńczalnik (opakowanie 10 – 20 L) 180 L
2. Odczynnik myjący (opakowanie 1L) 12 L
3. Odczynnik lizujący (opakowanie 1L) 12 L
4. Krew Kalibracyjna  -multikalibrator 

(opakowanie 1,5 – 2,5 ml)
8 szt.

5. Krew kontrolna –  poziom normalny 
(opakowanie 1,5 – 2,5 ml)

8 szt.

6. Krew kontrolna –  poziom patologiczny 
wysoki, (opakowanie 1,5 – 2,5 ml)

8 szt.

7. Krew kontrolna – poziom patologiczny niski 
(opakowanie 1,5 – 2,5 ml)

8 szt.

RAZEM:                                      

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy,  że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w tym zawarte w art. 22 ust. 1  
Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia;  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:................................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu II:.................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Pakiet III: Zakup testów lateksowych, kasetkowych oraz odczynników do analityki ogólnej w ilościach opakowań i asortymencie

L.p. Asortyment Warunki graniczne Maksymalne 
opakowanie

Ilość 
testów 
max 

Cena jedn. 
netto w zł

Wartość 
netto w 
zł

VAT 
%

Wartość 
brutto w zł

Nr 
kat.

Producent

1. Zestaw do 
oznaczenia krwi 
utajonej w kale

1. Test immunochromatograficzny, 
płytkowy
2. Badanie bez  konieczności stosowania 
diety
3. Czułość 10 ng/ml

25  1000

2. Test na 
Helicobacter 
pylori

1. Test immunochromatograficzny, 
płytkowy
2. Surowica, krew pełna, osocze - klasa 
IgG

20 500

3. Lateks RF 1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum
     2,5 ml odczynnika lateksowego
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Wykrywalność: min. 30 IU/ml
5. Efekt prozonowy: brak do 800IU/ml

50 100

4. CRP lateks 1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum
    2,5 ml odczynnika lateksowego
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Wykrywalność: min.  6 mg/l, 

50 100

5. Lateks Waalera 
-Rose

1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum
    2.5 ml odczynnika lateksowego

50 100

23



3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Wykrywalność: min. 30 IU/ml
5. Efekt prozonowy: brak do 800IU/ml

6. ASO lateks 1. Test jakościowy - aglutynacyjny
2. Zestaw na 50 ozn. musi zawierać 
minimum 2.5 ml odczynnika lateksowego
3. Lateks biały
4. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
5. Wykrywalność: 200 IU/ml, 
wystandaryzowana wobec Biologicznego 
Materiału Referencyjnego 

50 100

7. Odczynnik Giemsy 500 ml 8 000 ml
8. Odczynnik May Grünwalda 500 ml 8 000 ml
9. RPR Carbon 1. Test jakościowy - aglutynacyjny

2. Zestaw na 500 ozn. musi zawierać 
minimum 11 ml odczynnika.
3. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie
4. Czułość analityczna 
wystandaryzowana wobec Ludzkiej 
Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla 
Testów Bezkrętkowych

500 2 000

10. hCG test ciążowy 1. test kasetkowy 
immunochromatograficzny w moczu i 
surowicy
2. czułość 25 IU/ml
3. test z czynnikiem blokującym 
interferencje przeciwciał heterofilnych
4. efekt prozonowy: brak do 1 000 000 
mlU/ml hCG

20 100

11. Test Giardia 
Lamblia 

1. Wielostopniowy, bezpośredni test 
immunoenzymatyczny - Test Elisa 
2. Metoda oparta o przeciwciała 

96 960

24



opłaszczające dołki płytki 
mikrotitracyjnej
3. Czułość testu na poziomie 3 ng/ml
4. Test maksymalnie z 2 etapami płukań

12. Mononukleoza Test lateksowy, z kontrolą (+) i (-) lub 
test kasetkowy

50 100

13. Odczynnik 
Extona

500 ml  4 000 ml

14. Odczynnik McWiliama 500 ml 4 000 ml
15. Odczynnik 

Samsona
100 ml 200 ml

16. Odczynnik 
Lugola

500 ml 2 000 ml

17. Odczynnik Nonne Apelta 100 ml 200 ml
18. Odczynnik Pandy'ego 100 ml 200 ml

Razem:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy,  że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w tym zawarte w art. 22 ust. 1  
Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia;  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu III:..................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Pakiet IV: Zakup jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i szkła laboratoryjnego w ilościach opakowań i asortymencie
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L.p. Asortyment Warunki graniczne Maksymalne 
opakowanie

Ilość 
max 
sztuk 

Cena jedn. 
netto w zł

Wartość 
netto w zł

VAT % Wartość 
brutto w zł

Nr kat. Producent

1. Pojemnik na mocz, 
niesterylny

1. Pojemnik PP z zakrętką
2. Poj. 120 ml

1000 30 000

2. Nakłuwacze Medlance 1. igła 1,8 mm lub 2,4 mm 200 400
3. Papier termoczuły 1. Wymiar 57 x 50 x 12 mm szt. 40
4. Końcówki do pipet 

żółte 
1. do 200 ul
2. Typ Eppendorf

1000 9 000

5. Końcówki do pipet 
niebieskie

1. do 1000 ul
2. Typ Eppendorf

500 4 000

6. Końcówki do pipet 
bezbarwne

1. do 5000 ul 150 600

7. Szkiełka nakrywkowe 1. Wymiar: 18 x 18 mm 1000 30 000
8. Szkiełka nakrywkowe 1. Wymiar: 20 x 20 mm 1000 2 000
9. Pipety Pasteura 

pojemn. 3 ml sterylne
1. Pipeta z PE 1 500

10. Pipety Pasteura 
pojemn. 3 ml 
niesterylne

1. Pipeta z PE 500 10 000

11. Szczotki do probówek 1. Szczotka do mycia probówek 
     o śr. 16 mm
2. Miękkie włosie

10 20

12. Pojemniki do 
utylizacji sprzętu 
jednorazowego

1. Poj. 5,0 L szt. 10

13. Pojemniki do 
utylizacji sprzętu 
jednorazowego

1. Poj. 1,0 L szt. 25

14. Szkiełka podstawowe 
z ciętymi krawędziami

1. Matowe pole do opisu.
2. Wymiar: 76x26x1 mm
3. Opak. 50 szt.

50 1500
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15. Szkiełka podstawowe 1. Szlifowane krawędzie, gładkie
2. Wymiar: 75x25x1 mm
3. Opak. 50 szt.

szt. 2400

16. Probówki 
serologiczne 
jednorazowe

1. Probówki polistyrenowe        
2. Objętość do 5ml

1000 10 000

17. Probówki typu 
Eppendorf

1.Pojemność 1,5 ml 500 1 000

18. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 
40        2. Srednica probówek 16 
- 20 mmm

szt. 4

19. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 
60        2. Srednica probówek 16 
- 20 mmm

szt. 4

20. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 
20        2. Srednica probówek 16 
- 20 mmm

szt. 4

21. Statyw plastikowy 1. Ilość probówek w statywie - 
20        2. Srednica probówek 10 
- 12 mmm

szt. 4

22. Pisaki cienkopiszące 
do pisania na szkle i 
tworzywach

1. Kolory - czarny, czerwony,   
    zielony niebieski,            
2. Wodoodporne

szt. 40

23. Probówki do liczenia retikulocytów - krew żylna i/lub 
włośniczkowa

100 300

24. Probówki 
polistyrenowe 
stożkowe, 
przeźroczyste

1. Obj. 10-12 ml    
2. Średnica 16 mm

100 30 000

25. Minutnik szt. 2
26. Korki do probówek 

plastikowe
1. Średnica probówki 12 mm 1000 2 000

27. Kapilary do 1. Objętość 80 – 120 ul 250            10
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gazometrii 2. Napylane heparyną sodową 00
28. Kapilary do 

gazometrii
1. Objętość 180 – 250 ul
2. Napylane heparyną litową

250 500

29. Probówki do 
morfologii z EDTA 
K3

1. Napylane EDTA K3
2 Poj. 1 ml krwi

500 1000

30. Probówki plastikowe z 
korkiem do pobierania 
krwi na skrzep

1. Średnica 12 mm
2. Pojemność 5 – 6 ml
3. Zawierające granulat i 

przyspieszacz wykrzepiania 

500 1000

31. Jednorazowe płyty do 
badania grup krwi

1. 5 celek na jedno badanie
2. maksymalnie 60 celek na 

płycie

100 2000

32. Kamery do 
ilościowego badania 
osadu moczu

10 miejscowe – 10 badań na 
komorę

100 500

33. Probówki do 
pobierania krwi na 
badania 
koagulologiczne

1. zawierające 3,2% cytrynian 
sodu
2. maksymalna objętość krwi 1,8 
ml

500 500

34. Bagietki z 
polipropylenu

Średnica do 5 mm, długość do 
150 mm

500 500

35. Folia parafinowa w 
rolce

Szerokość 50 mm 1 2

RAZEM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2A do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy,  że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w tym zawarte w art. 22 ust. 1  
Ustawy
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z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia;  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IV:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET V:  WSKAŹNIKI BIOLOGICZNE  

ilość VAT wartość wartość
lp.                      asortyment opakowanie Opakowań netto brutto Producent

max [%] [PLN] [PLN]
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1. wskaźniki biologiczne do inkubatora 
B.stearothermophilus
odczyt po 48 godzinach
średnica próbówki max 8mm/SporView 
Steam BI

600 szt.

2. SPORALE S 80 szt.

3. SPORALE A 400 szt.

Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy,  że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w tym zawarte w art. 22 ust. 1  
Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia;  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu V:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................
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………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET VI:  KREW BARANIA  

ilość VAT wartość wartość
lp.                      asortyment opakowanie Opakowań netto brutto Producent

max [%] [PLN] [PLN]

1. KREW BARANIA 100 ml 40 szt.
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Razem

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy,  że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w tym zawarte w art. 22 ust. 1  
Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia;  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI:.................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VI:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET  VII :  PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE 

lp.                      Asortyment opakowanie Ilość 
opakowa

ń max

VAT Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producent
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[%] [PLN] [PLN]
PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH

1 Columbia Agar + 5%krew barania 10szt 300

2 Do hodowli Haemophilus z bacytracyną 10szt 24

3 Agar czekoladowy do hodowli N.meningitidis 10szt 8

4 Chapman podłoże z mannitolem 10szt 72

5 Podłoże do różnicowania Enterococcus z eskuliną, żółcią i azydkiem 10szt 72

6 Mac Conkey z fioletem krystalicznym 10szt 72

7 Podłoże do hodowli Pseudomonas 10szt 8

8 Sabouraud Agar z chloramfenikolem i gentamycyną 10szt 48

9 Podłoże dwusekcyjne: Sabouraud Dextrose Agar/Fungise Agar 10szt 24

z czerwienią fenolową
10 Schaedler agar 5%krew barania z antybiotykami 5 szt 24

11 Schaedler agar 5%krew barania z wit.K 5 szt 24

12 Do badania ilościowego bakterii ze środowiska szpitalnego 10szt 20

13 Do hodowli Yersinia (CIN) 10szt 16

14 Salmonella-Shigella (SS) 10szt 24

15 Do hodowli Campylobacter 5 szt 16

16 Hektoen Enteric Agar 10szt 24

17 XLD Agar 10szt 24

18 Chromogenne do badania ilościowego i jakościowego moczu 10szt 48

19 Chromog. do różnicowania grzybów drożdżopodobnych (4gatunki) 10szt 8

20 Chromogen.podł.do różnicow. Salmonella w tym laktozo-dodatnie 10szt 24

21 Chromogenne podłoże do różnicowania E.coli O157 10szt 24

22 Chromogenne do badania Staphylococcus aureus MRSA 10szt 8

23 Chromogenne podłoże do hodowli w kierunku GBS 10szt 16

24 Chromogenne podłoże wybiórcze do hodowli Listeria 10 szt 8
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25 Agar odżywczy 10szt 8

PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH
26 Chromogenne do badania ESBL 10szt 8
27 Chromogenne do badania KPC 10szt 8

PODŁOŻA SUCHE
1. Columbia agar 500g 20
2. Brain-Heart – bulion 500g 2
3. Chapman podłoże z mannitolem 500g 4
4. Podłoże wybiórcze dla Enterococcus z es kuliną 500g 4
5. Mac Conkey z fioletem krystalicznym 500g 4
6. Salmonella-Shigella (SS) 500g 4
7. Sabouraud agar + chloramfenikol 500g 4
8. Podłoże Kliglera 500g 2
9. Podłoże AGAR granulowany 500g 2
10. PEPTON 500g 2
11. GLUKOZA 250g 2
12. NaCl  500g 2

PODŁOŻA GOTOWE W PROBÓWKACH
1 Podłoże do hodowli Trichomonas vaginalis probówki 600szt
2 Podłoże płynne Todd – Hewita z antybiotykami do hodowli GBS probówki 400szt

2 Podłoże z kwaśnym seleninem sodu SF probówki 1100 szt
3 Podłoże 

KCN
probówki 60 szt

4 Podłoże agarowe do sprawdzania ruchu probówki 100 szt
5 Agarek Amerykański – do przechowywania szczepów wzorcowych probówki 40 szt
6 Podłoże transportowe do posiewu moczu np. UROMEDIUM 10szt 8 op
7 Podłoże do przechowywania szczepów wzorcowych 10 szt 4op

ODCZYNNIKI DO PODŁÓŻ
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1 KWAS BORONOWY probówki 12szt

2 EDTA probówki 12szt

3 SOLE ŻÓŁCI – DEZOKSYHOLAN 
SODU

probówki 8szt

4 Odczynnik do homogenizacji plwociny - 2000ml

5 Odczynnik do uwidaczniania reakcji indolu z tryptofanu 2 butelki 200ml

6 10% roztwór FeCl3 do podłoża fenyloalaniny 2 butelki 200ml

7 ZESTAW PODŁOŻY DO RÓZNICOWANIA GATUNKÓW 
ENTEROCOCCUS 

probówki 100szt

1. Szafa chłodnicza, 250-350l, do prawidłowego przechowywania podłoży 
mikrobiol

- 1szt

RAZEM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy,  że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  w tym zawarte w art. 22 ust. 1  
Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia;  
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu VII:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET VIII: LEKOWRAŻLIWOŚĆ (PODŁOŻA, KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE)

lp.                      Asortyment Opakowani
e

Ilość 
Opakowań

VAT Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Producent

max [%] [PLN] [PLN]
PODŁOŻA GOTOWE NA PŁYTKACH

1 MUELLER-HINTON AGAR II 10szt 300 op
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2 MUELLER-HINTON AGAR Z OKSACYLINĄ 6 ug/ml 10szt 8 op

3 BHIA Z WANKOMYCYNĄ  6ug/ml 10szt 8 op

4 BHIA Z GENTAMYCYNĄ  500 ug/ml 10szt 8 op

5 BHIA 10 szt 4 op
6 MUELLER-HINTON AGAR II Z 5% KRWIĄ BARANIĄ 10szt 8 op

7 MUELLER-HINTON AGAR II Z 5% KRWIĄ KOŃSKĄ + 20 mg/L NAD 10szt 16 op

8 HTM DO LEKOWRAŻLIWOŚCI Haemophillus 10szt 4 op

9 MUELLER-HINTON AGAR II + 2%NaCl 10szt 4 op

PODŁOŻA SUCHE
1 MUELLER-HINTON AGAR II 500g 6 op

KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE

  1 AMIKACYNA 30 50 krążków 24
2 AMOKSYCYLINA+KW.KLAWULANOWY 20/10 50 krążków 24
3 AMOKSYCYLINA+SULBACTAM 10/10 50 krążków 12
4 AMPICYLINA 2ug 50 krążków 12
5 AMPICYLINA 10ug 50 krążków 20
6 AZTREONAM 30ug 50 krążków 4
7 AZYTROMYCYNA 15ug 50 krążków 4
8 CEFAKLOR 30 50 krążków 24
9 CEFALEKSYNA 30 50 krążków 8
10 CEFAZOLINA 30 50 krążków 4
11 CEFEPIM 30 50 krążków 16
12 CEFOKSYTYNA 30 50 krążków 20
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13 CEFOTAKSYM 5 50 krążków 20
14 CEFTAZYDYM 10 50 krążków 24
15 CEFTRIAKSON 30 50 krążków 4
16 CEFUROKSYM 30 50 krążków 24
17 CHINUPRISTYNA/DALFOPRISTYNA 15 50 krążków 2
18 CHLORAMFENIKOL 30 50 krążków 2
19 CIPROFLOKSACYNA 5 50 krążków 24
20 DORIPENEM 10 50 krążków 4
21 ERTAPENEM 10 50 krążków 20
22 ERYTROMYCYNA 15 50 krążków 24
23 GENTAMYCYNA 10 50 krążków 24
24 GENTAMYCYNA 30 50 krążków 4
25 IMIPENEM 10 50 krążków 20
26 KLINDAMYCYNA 2 50 krążków 24
27 KOLISTYNA 50 50 krążków 2
28 KWAS FUSYDOWY 10 50 krążków 2
29 KWAS 

NALIDYKSOWY 30
50 krążków 8

30 LEWOFLOKSACYNA 
5ug

50 krążków 2

31 LINEZOLID 10 50 krążków 2
32 LINEZOLID 30 50 krążków 2
33 MEROPENEM 10 50 krążków 20
34 MINOCYKLINA 30 50 krążków 2
35 MOKSIFLOKSACYNA 

5
50 krążków 2

36 MUPIROCYNA 200 50 krążków 2
37 NETYLMYCYNA 10 50 krążków 20
38 NETYLMYCYNA 30 50 krążków 4
39 NITROFURANTOINA 

100
50 krążków 20
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40 NITROFURANTOINA 
300

50 krążków 4

41 NORFLOKSACYNA 10 50 krążków 8
42 OFLOKSACYNA 5 50 krążków 4
43 OKSACYLINA 1 50 krążków 4
44 PENICYLINA 1U 50 krążków 8
45 PENICYLINA 10U 50 krążków 4
46 PHENOXYMETYHYL 

PENICILLIN 10
50 krążków 8

47 PIPERACYLINA 30 50 krążków 4
48 PIPERACYLINA 100 50 krążków 2
49 PIPERACYLINA/TAZOBAKTAM 

30/6
50 krążków 4

50 RIFAMPICYNA 5 50 krążków 8
51 TEIKOPLANINA 30 50 krążków 4
52 TELITROMYCYNA 15 50 krążków 4
53 TETRACYKLINA 30 50 krążków 24
54 TIGECYKLINA 15 50 krążków 4
55 TIKARCYLINA 75 50 krążków 4
56 TIKARCYLINA/KWAS KLAWULANOWY 75/10 50 krążków 4
57 TOBRAMYCYNA 10 50 krążków 8
58 TRIMETOPRIM 5 50 krążków 4
59 SULFAMETOKSAZOL/TRIMETOPRIM 23.75/1.25 50 krążków 24
60 WANKOMYCYNA 5 50 krążków 4
61 WANKOMYCYNA 30 50 krążków 4
62 GENTAMYCYNA 120 50 krążków 2
63 FOSFOMYCYNA TROMETAMOL 

200
50 krążków 2

64 STREPTOMYCYNA 
300

50 krążków 2

65 CEFOTAKSYM 30 50 krążków 8
66 CEFTAZYDYM 30 50 krążków 8
67 CEFTRIAKSON 30 50 krążków 8
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68 CEFALOTYNA 30 50 krążków 2
69 PIPERACYLINA/TAZOBAKTAM 

100/10
50 krążków 2

70 CEFOTAKSYM/KWAS KLAWULANOWY 30/10 50 krążków 4
71 CEFTAZYDYM/KWAS KLAWULANOWY 30/10 50 krążków 4
PLASTIKOWE PASKI NASĄCZONE GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKU
1 WANKOMYCYNA 1 pasek 40 szt
2 TIGECYKLINA 1 pasek 20 szt
3 CEFTRIAKSON 1 pasek 40 szt
4 CEFOTAKSYM 1 pasek 40 szt
5 PENICYLI

NA 
1 pasek 60 szt

6 OKSACYLINA 1 pasek 40 szt
7 IMIPENE

M 
1 pasek 40 szt

8 MEROPENEM 1 pasek 40 szt
9 ERTAPENEM 1 pasek 40 szt
10 MBL 1 pasek 40 szt
1.TERMOMETR WZORCOWY DO KONTROLI TEMPERATURY 
PRZECHOWYWANIA KRĄŻKÓW  I PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH - 1 szt

RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 
Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej
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działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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PAKIET IX: LATEKSY, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE 

Ilość VAT wartość wartość Producent
lp.                      Asortyment Opakowanie Opakowań 

max
netto brutto

[%] [PLN] [PLN]
LATEKSY I SZYBKIE 
TESTY

1 TEST LATEKSOWY DO PACIORKOWCÓW  BETA-
HEMOLIZUJĄCYCH

- 4 op

2 ENZYM ESTRAKCYJNY DO LATEKSU PACIORKOWCÓW - 2 op

3 LATEKS DO Staphylococcus aureus, + bialkoA, polisacharydy 100ozn. 12 op

4 TEST LATEKSOWY DO OZNACZANIA ANTYGENÓW W 
PŁYNIE M-R

14x2op

Osobne lateksy:  N.meningitidis A/N.meningitidis B i E.coli/ N.meningitidis C/
N.meningitidis Y i 
W135/Str.agalaciae/Str.pneumoniae/H.influenzae
możliwość również oznaczania antygenów we krwi

5 LATEKS DO Escherichia coli O157 2 op

6 LATEKS Do Salmonella spp z podłoża SF 2 op

KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE IDENTYFIKACYJNE

1 Krążki z optochiną do ozn.Streptococcus pneumoniae 50 krążków 4 op

2 Krążki z furazolidonem 50 krążków 4 op

3 Krążki z nowobiocyną 50 krążków 2 op

4 Krążki do identyfikacji Haemophilus 
X

50 krążków 2 op

5 Krążki do identyfikacji Haemophilus 
V

50 krążków 2 op

6 Krążki do identyfikacji Haemophilus 
VX

50 krążków 2 op
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7 Krążki czyste bibułowe 50 krążków 4 op

8 Krążki do różnicowania Enterococcus EF 50 krążków 4 op

9 Krążki do różnicowania Moraxella catarrhalis 50 krążków 2 op

10 TEST CEFINAZOWY DO OCENY PENICYLINAZY 50 krążków 4 op
RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu IX:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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PAKIET X: TESTY DODATKOWE 

45



Ilość VAT Wartość wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań Netto brutto Producent

  max [%] [PLN] [PLN]

SYSTEMY GAZOWE DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW

1 Beztlenowych Anaer 10szt 16 op

2 Dla Campylobacter 10szt 8 op
3 CO2 10szt 16 op

4 wskaźniki do warunków beztlenowych 50szt 2 op

 TESTY POMOCNICZE  

1 KATALAZ
A 

- 4 op

2 OKSYDAZ
A

- 4 op

3 Osocze królicze liofilizowane - 4 op
4 NaCl 3ml w ampułkach do 

denzytometru
100 szt 8 op

5 OCENA LEKOWRAŻLIWOŚCI BEZTLENOWCÓW   4 op
  

RAZEM:
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Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu X:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu X:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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PAKIET XI: TESTY IMMUNOCHROMATOGRAFICZNE, IDENTYFIKACJA, 
LEKOWRAŻLIWOŚĆ  

Ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań

 max.
Netto brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
1 TEST DO OZNACZANIA ROTAWIRUSY I ADENOWIRUSY - 24op

2 OZN.ASTROWIRUSÓW W KALE 8 op

3 TEST DO HODOWLI MYCOPLASMA Z LEKOWRAŻLIWOŚCIĄ - 4 op

4 OCENA LEKOWRAŻLIWOŚCI GRZYBÓW 
DROŻDŻOPODOBNYCH

- 4 op

RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XI:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET XII:  BARWIENIE  METODĄ GRAMA 
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Ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań

 max.
Netto brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
ZESTAW DO BARWIENIA METODĄ GRAMA

1 roztwór fioletu krystalicznego/stabilizowany płyn 
Lugola/odbarwiacz/

4 x 200-250ml 2 op

roztwór safraniny (karty charakterystyki/instrukcja)
2 roztwór fioletu krystalicznego 2 l 2 op

3 stabilizowany płyn 
Lugola

2 l 2 op

4 odbarwiacz 2 l 2 op

5 roztwór safraniny  2 l 2 op

6 olejek immersyjny 25 ml 8 op

RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  
zobowiązujemy się
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- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia; 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII:................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XII:................................................................................................................................................................złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET XIII :SZCZEPY WZORCOWE 

Ilość VAT Wartość Wartość
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lp.                      Asortyment opakowanie opakowań max. Netto Brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
SZCZEPY WZORCOWE

1 ATCC 25922 Escherichia coli 2 szt

2 ATCC 27853 Pseudomonas aerugiosa 2 szt

3 ATCC 49619 Streptococcus pneumonia 2 szt

4 ATCC 29213 Staphylococcus aureus 2 szt

5 ATCC 29212 Enterococcus faecalis 2 szt

6 NCTC 8468/CIP 54.94/CCUG 23946 Haemophilus 
influenza

2 szt

7 NCTC 12493 Staphylococcus aureus 2 szt

8 ATCC 49247 Haemophilus influenza 2 szt

RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIII::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET XIV :SUROWICE, LATEKSY 
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ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań

 max.
netto Brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
1 SUROWICA/LATEKS 2szt

DO OZNACZANIA  HM 
Salmonella

2 SUROWICA/LATEKS 2szt
DO OZNACZANIA  Salmonella gr 
B

3 SUROWICA/LATEKS 2szt
DO OZNACZANIA   Salmonella gr 
C

4 SUROWICA/LATEKS 2szt
DO OZNACZANIA   Salmonella gr 
D

5 SUROWICA/LATEKS 2szt
DO OZNACZANIA   Shigella 
flexneri

6 SUROWICA/LATEKS 2szt
DO OZNACZANIA   Shigella sonnei

7 ZESTAW SUROWIC/LATEKSÓW
DO OZNACZANIA E.coli patogennych (poliwalentne) 2 zestawy

8 ZESTAW SUROWIC/LATEKSÓW
DO OZNACZANIA E.coli patogennych (monowalentne) 2 zestawy

RAZEM:

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się
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- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XIV::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

)
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PAKIET XV: SZKŁO LABORATORYJNE I DROBNY SPRZĘT 

Ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      Asortyment opakowanie opakowań

max.
netto Brutto Producent

[%] [PLN] [PLN]
1. PŁYTKI SZKLANE PETRIEGO 

śr.90mm
- 1000 szt

2. SZKIEŁKA PODSTAWOWE 
76x26x10

50 szt 24

3. SZKIEŁKA NAKRYWKOWE 18x18 100 szt 6
4. KOLBA ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.500ml - 4 szt
5. KOLBA ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.750ml - 4 szt
6. KOLBA ERLENMEYERA SZEROKA SZYJA  poj.1000ml - 4  szt

RAZ
EM

Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XV::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

PAKIET XVI: Artykuły z tworzyw sztucznych lub innych materiałów 
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ilość VAT Wartość Wartość
lp.                      asortyment opakowa

nie
opakowań netto Brutto Producent

 max. [%] [PLN] [PLN]
1. Końcówki do pipet 0-200ul typ Eppendorf - 2000szt
2. Końcówki do pipet 0-1000ul typ Eppendorf - 2000szt
3. Pojemniki jałowe do posiewu moczu 

30ml
- 5000 szt

4. Probówki sterylne polist.stożkowe 10-12ml śr.16mm - 200szt
5. Probówki sterylne polist.okrągłoden. 10-12ml śr.16mm - 3000 szt
6. Płytki sterylne polistyrenowe śr.90mm - 16000 szt
7. Szczotki do mycia probówek 16mm  - 8szt
8. Szczotki do mycia kolb 

laboratoryjnych
- 8 szt

9. Wymazówki sterylne plastikowe pakowane ind.w probówkach 100szt 20 op
10. Wymazówki sterylne plastikowe pakowane ind. 100szt 20 op
11. Wymazówki sterylne plastikowe Stuart bez węgla 100szt 20 op
12. Wymazówki sterylne plastikowe Stuart z węglem 100szt 2 op
13. Ezy jałowe z oczkiem śr.10um pakowane po 5szt. 5 szt 10 op
14. Pipety Pasteura pojemn.3ml z 

podziałką
500szt 2 op

15. Pipety sterylne serologiczne 25ml,pakowane indywid.  - 50 szt
16. Pipety sterylne serologiczne 2ml,pakowane indywid.  - 50 szt
17. Pojemniki do utylizacji sprzętu jednorazowego 10l  - 280szt
18. Probówka do głębokiego zamrażania i autoklawowania - 100szt
19. Szpatułki laryngologiczne sterylne, pakowane ind. - 400 szt
20. Mazaki do pisania na szkle – czarne - 40 szt

RAZEM
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Treść oświadczenia Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2B do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się
- w przypadku wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do 
wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI:......................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................
Ogółem wartość zamówienia dla Pakietu XVI::............................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:..................................................................................................................................................................................................................................

………………………………..
  

(miejscowość i data)
        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2A
WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 
reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę  odczynników   i 
drobnego    sprzętu    laboratoryjnego    dla        Laboratorium     Analitycznego    przy ul.  
Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 
2, 41-600 Świętochłowice.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ………..
PAKIET I-IV

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2

1.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę  jeżeli  dane  zawarte  w  ofercie  zostaną  uznane  
     za nieprawdziwe. 
2. Odczynniki  i  akcesoria  powinny  być  dostarczone  do  Laboratorium 

Analitycznego, mieszczącego się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach – dostawa 
następowała będzie sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami w ciągu 24 
miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie 3 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego 
za pomocą faxu na nr ………….

3. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do 
dnia  ............. r.

4. Koszty  transportu  przedmiotu  umowy  do  Laboratorium  Analitycznego, 
mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa 
transportem Wykonawcy.

5. Odczynniki i akcesoria będą zamawiane w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
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7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia odczynników i akcesoriów w 
ilościach maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Strony  ustalają,  że  ceny  jednostkowe wyszczególnione  w  załączniku  nr  1do 
niniejszej  umowy,  który  stanowi  oferta  przetargowa,  obowiązują  przez  cały  okres 
obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust. 1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawy dostawę  odczynników 
i drobnego sprzętu laboratoryjnego  przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania  faktury,  która zostanie  wystawiona po dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co 
zostanie  potwierdzone  przez  Zamawiającego  na  pisemnym  –  pod  rygorem  nieważności  – 
dowodzie  dostawy.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad 
jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad 
i uzupełnić  braki  ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili  rozpatrzenia 
reklamacji lub od upływu terminu na jej rozpatrzenie.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości  1% wartości  brutto ceny określonej w ofercie  stanowiącej  integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego 
na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w sposób  wadliwy  lub  sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając 
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Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
od umowy odstąpić.

§ 8

1. Zgodnie  z  art.  144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  Zamawiający  dopuszcza  zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany  konfekcjonowania  przy  założeniu,  że  cena  proponowanego  opakowania 

w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczność  przedłużenia  terminu  umowy  w  przypadku  nie  wykorzystania  przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy - 
przy zachowaniu dotychczasowej ceny;

f) zmiany   producenta    przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany  w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

    
§ 9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2010 r.,  Nr 113, poz.  759 j.t.)  oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§10

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy  ani 
ustanawiać  na  nich  zastawów  lub  zawierać  co  do  tych  wierzytelności  umów  gwarancyjnych 
w trybie  Kodeksu cywilnego,  w tym w szczególności  umów poręczenia,  bez  uprzedniej  zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2B

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:

SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego” zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ........................ na dostawę  odczynników   i 
drobnego    sprzętu    laboratoryjnego    dla        Laboratorium     Analitycznego    przy ul.  
Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz dla  Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 
2, 41-600 Świętochłowice.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ………..
PAKIET V-XVI

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2

1.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę  jeżeli  dane  zawarte  w  ofercie  zostaną  uznane  
     za nieprawdziwe. 
2. Odczynniki i akcesoria powinny być dostarczone do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej 

się przy ulicy Szkolnej 2 w Świętochłowicach – dostawa następowała będzie sukcesywnie, 
zgodnie  z  pisemnymi  częściowymi  zamówieniami  w  ciągu  24  miesięcy  od  daty  zawarcia 
umowy,  w terminie 3 dni od daty zamówienia przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr 
………….

3. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia ............ r.  do dnia  ............. r.
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącego się przy 

ul. Szkolnej 2  w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa transportem Wykonawcy.
5. Odczynniki i akcesoria będą zamawiane w zależności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
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7. Zamawiający  nie  jest  zobowiązany do  zamówienia  odczynników  i  akcesoriów w ilościach 
maksymalnych, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1do niniejszej umowy, 
który  stanowi  oferta  przetargowa,  obowiązują  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy, 
z zastrzeżeniem zmian cen określonych w § 8 ust. 1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawy dostawę  odczynników 
i drobnego sprzętu laboratoryjnego  przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania  faktury,  która zostanie  wystawiona po dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co 
zostanie  potwierdzone  przez  Zamawiającego  na  pisemnym  –  pod  rygorem  nieważności  – 
dowodzie  dostawy.  Za  dzień  zapłaty  uważa  się  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego 
Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i wad 
jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad 
i uzupełnić  braki  ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili  rozpatrzenia 
reklamacji.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości  1% wartości  brutto ceny określonej w ofercie  stanowiącej  integralną część 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego 
na wolny od wad, czy też uzupełnieniu braków ilościowych w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w sposób  wadliwy  lub  sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając 
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Wykonawcy  w tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego 
terminu od umowy odstąpić.

 
§ 8

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany  konfekcjonowania  przy  założeniu,  że  cena  proponowanego  opakowania 

w przeliczeniu na ilości z oferty nie będzie wyższa niż dotychczasowa;
e) konieczność  przedłużenia  terminu  umowy  w  przypadku  nie  wykorzystania  przez 

Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanego  przedmiotu umowy - 
przy zachowaniu dotychczasowej ceny;

f) zmiany   producenta    przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany  w ofercie 
przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

    
§ 9

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2010 r.,  Nr 113, poz.  759 j.t.)  oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§10

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej  umowy  ani 
ustanawiać  na  nich  zastawów  lub  zawierać  co  do  tych  wierzytelności  umów  gwarancyjnych 
w trybie  Kodeksu cywilnego,  w tym w szczególności  umów poręczenia,  bez  uprzedniej  zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   

§ 13

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY
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       Załącznik nr 3

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu  reprezentowanej  przeze  mnie  firmy  …………………………. ,  oświadczam,  że  nie 
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), które 
brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1)  wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je 
nienależycie,  jeżeli  szkoda  ta  została  stwierdzona  orzeczeniem  sądu,  które  uprawomocniło  się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2)  wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono, 
z wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli  przez 
likwidację majątku upadłego;
3)  wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;
4)  osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe lub  przestępstwo 
udziału  w zorganizowanej  grupie albo związku mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;
7)  spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo 
przeciwko  prawom osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub  posługiwali  się  w celu  sporządzenia  oferty  osobami  uczestniczącymi  w dokonywaniu  tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) .
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3)  złożyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik 
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

           

  
......................................................

(miejscowość i data) 

   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 4

  ...................................................
  ................................................…                                                                                             
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                               

                                                                                                                                       
                                                                                                        .........................................................

                                                                                                              (miejscowość i data)

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DOSTAW 

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „dostawę odczynników   i    drobnego    sprzętu    laboratoryjnego 
dla Laboratorium     Analitycznego    przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz dla 
Pracowni Bakteriologicznej przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice” w imieniu Wykonawcy 
wskazanego powyżej przedstawiam/my, wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw.
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Lp.
Nazwa i adres 

Zamawiającego/ Odbiorców
Wartość

(w zł brutto)

Opis przedmiotu 
zamówienia

Data wykonania

1.

2.

3.

              

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                        (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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                                                                                     Załącznik nr 5

  ...................................................
  ..................................................                                                                                         
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                               

                                                                                                 
 WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „dostawę odczynników   i    drobnego    sprzętu    laboratoryjnego 
dla        Laboratorium     Analitycznego    przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice  oraz dla 
Pracowni Bakteriologicznej  przy ul. Szpitalnej  2,  41-600 Świętochłowice” w imieniu Wykonawcy 
wskazanego  powyżej   przedstawiam  /  my,  wykaz   osób  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia.
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Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje 
zawodowe

Doświadczenie
I wykształcenie 

w zakresie 
przedmiotu 
zamówienia

Zakres 
wykonywanych

czynności

Informacja o 
podstawie

dysponowania
wskazanymi

osobami

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

              

 

Oświadczam,  że  w/w  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 

wymagane uprawienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                       (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
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